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چکیده
اقلیم سیستم پیچیدهاي است که عمدتا بهدلیل افزایش گازهاي گلخانهاي در حال تغییر است و گرمایش جهاني منجر به
تشدید تغییرات عوامل اقلیمي از جمله مقدار بارش و شدت وقایع حدي بارش ميشود .در اثر تغییر اقلیم در آینده انتظار
تغییر در میزان و حجم فرسایش خاک وجود دارد که مهمترین عامل اثر افزایش قدرت فرسایندگي باران ميباشد .هدف از
این تحقیق تعیین اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگي باران است .به این منظور از خروجيهاي مدل اقلیمي  HadCM3تحت
سناریوي انتشار  A1Bاستفاده شد و ریزمقیاس سازي با مدل  LARS-WGانجام گرفت .سپس با هدف پایش تغییرات عامل
فرسایندگي در شمال ایران ،عامل فرسایندگي در سه دوره  2641-2601 ،2655-2696و  2686-2633شبیهسازي شد.
نتایج شبیهسازيها نشان داد که عامل فرسایندگي باران در ایستگاههاي سنگده ،بابل ،کورکورسر ،انزلي ،بهشهر و گرگان در
دوره  2655-2696افزایش خواهد یافت و در ایستگاههاي بابلسر ،هشتپر ،رشت و در دورههاي  2641 -2601و -2633
 2686کاهش ميیابد .بیشترین تغییرات عامل فرسایندگي باران در دورههاي آتي مورد بررسي در دوره  2655-2696و
کمترین تغییرات آن مربوط به دوره  2686-2633محاسبه شد .همچنین ،بیشترین میزان عامل فرسایندگي باران
شبیهسازي شده 42/0 ،مگاژول میليمتر بر هکتار ساعت در ایستگاه هشتپر و مربوط به دوره  2655-2696بهدست آمد.
نتایج بهدست آمده نشان ميدهد که عامل فرسایندگي در طول قرن اخیر در منطقه شمال کشور در اکثر نقاط افزایشي
خواهد بود.
واژههاي کلیدي :ریزمقیاس سازي ،شمال ایران ،گازهاي گلخانهايHadCM3 ،LARS-WG ،

مقدمه
تغییر اقلیم در اثر افزایش مداوم انتشار گازهاي
گلخانهاي اثرات بارزي بر چرخه آبي و منابع آب دارد،
بهگونهاي که ميتواند بهعنوان تهدیدي بزرگ بر
کمیت و کیفیت سامانههاي آبي در سراسر جهان
قلمداد شود .این تهدیدات براي مناطق مختلف زمین
متفاوت ميباشد ) Steele-Dunneو همکاران.)2668 ،
___________________________
* مسئول مکاتباتhrmoradi@modares.ac.ir :

هرگونه تغییر در میزان غلظت گازهاي گلخانهاي در
اتمسفر زمین باعث برهمخوردن تعادل بین اجزاء
سیستم اقلیم کره زمین ميشود .اما اینکه در آینده
چه مقدار ازاین گازها توسط جوامع بشري وارد اتمسفر
زمین شده و در نتیجه آن چه وضعیتي براي سیستم
اقلیم کره زمین رخ خواهد داد ،معین و قطعي نیست.
لذا ،نتایج بهصورت کامال غیرقطعي و تحت سناریوهاي
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مختلفي ارائه شده است .در سال  ،5330هیئت بین
الدول تغییر اقلیم ) 5(IPCCنوع دیگري از سناریوهاي
انتشار را با نام  2SRESارائه کرد که در برگیرنده طیف
وسیعي از تغییرات اقتصادي-اجتماعي ميباشد .این
زیرسناریوها مربوط به یکي از چهار گروه اصلي یعني
 B1 ،A2 ،A1و  B2و همچنین زیر گروه A1T ،A1F1
و  A1Bميباشند (.)5330 ،IPCC
مهمترین شاخص اقلیمي مورد استفاده در
فرسایش ،توان و انرژي عامل فرساینده باران بوده که
اصطالحا فرسایندگي باران 9نامیده ميشود .مفهوم
عبارت فرسایندگي باران توسط  Whichmeierو Smith
در سال  5301بهمنظور لحاظ کردن تاثیر اقلیم بر
فرسایش ارائه شد .تغییرات دما و بارش از راههاي
مختلفي قدرت فرسایندگي باران را تحت تاثیر قرار
خواهد داد ،مانند تغییر در حجم و شدت بارش که
باعث تغییر در انرژي باران و قدرت جداسازي قطرات
باران و بهدنبال آن تغییر در قدرت فرسایندگي باران
خواهد شد .نتیجه اثرات تغییرات آب و هوایي بر روي
فرسایش خاک ،تغییر در قدرت فرسایندگي باران مي-
باشد ( Favisو 5331 ،Bordman؛  Williamsو
همکاران5330 ،؛ 2665 ،Nearing؛  Pruskiو
 .)2662 ،Nearingتغییر اقلیم و تغییر الگوي بارش،
زمینه را براي تغییر مقادیر عامل فرسایندگي باران
فراهم ميکند که ميتواند تاثیر منفي بر محیط زیست
داشته باشد ) Sauerbornو همکاران .)5333 ،افزایش
عامل فرسایندگي پیشبیني شده در منطقه و در
دورههاي آینده ميتواند نشاندهنده افزایش رواناب و
هدررفت خاک منطقه باشد (2662 ،Zhang؛  Wuو
همکاران Zhang ،2668 ،و همکاران .) 2656،عامل
فرسایندگي باران یک شاخص عددي است که ظرفیت
باران را در فرسایندگي خاک نشان ميدهد و بهطور
معمول از معادله جهاني هدررفت خاک4محاسبه مي-
شود ( Whichmeierو  .)5301 ،Smithعامل
فرسایندگي از مجموع انرژي رگبار و حداکثر شدت
 96دقیقهاي ( )EI30بهدست ميآید.

1

Intergovernmental Panel on Climate Change
Special Report on Emission Scenarios
1
Erosivity
2
)Universal soil loss equation (USLE
2

مدلهاي  GCMدر حال حاضر اطالعات جزیي
بارش مورد نیاز در محاسبه عامل فرسایندگي به روش
ویشمایر و اسمیت و همچنین ،اطالعات ورودي
معادالت انرژي رگبار و حداکثر شدت بارش را ارائه
نميدهند ( McFarlareو همکاران ،)5332 ،به همین
خاطر از ارتباط آماري بین بارندگي ماهانه و ساالنه و
عامل فرسایندگي باران در مطالعه تغییر عامل
فرسایندگي با استفاده از خروجيهاي مدل GCM
استفاده ميشود ( Renardو 5334 ،Freimund؛
 .)2665 ،Nearingبا همین روش  Sauerbornو
همکاران ( )5333از دادههاي مدلهاي شبیهسازي
تغییر اقلیم براي بررسي بارش و پارامتر فرسایندگي
باران استفاده کردند .آنها مقدار بارش ماهانه را براي
تعیین شاخص فورنیه استخراج و سپس با استفاده از
رابطه بهدست آمده از مدلسازي بین شاخص فورنیه و
عامل فرسایندگي معادله جهاني خاک ،مقدار عامل
فرسایندگي باران را بهدست آوردند .نتایج تحقیقات
آنها افزایش فرسایندگي باران در هشت ایستگاه واقع
در شمال آلمان را نشان ميدهد.
در مطالعه دیگر  )2665( Nearingاز ارتباط بین
بارندگي ساالنه و ماهانه و عامل فرسایندگي بهمنظور
برآورد تغییرات بالقوه فاکتور ( Rعامل فرسایندگي) از
خروجي دو مدل  GCMدر سراسر ایالت متحده در
قرن  25استفاده کرد .نتایج نشان داد که تغییر عامل
فرسایندگي بهطور متوسط بین  50تا  18درصد مي-
باشد Sun .و همکاران ( )2662با استفاده از مدلهاي
 GCMو سناریوهاي آن به بررسي تاثیر تغییر اقلیم بر
هدررفت خاک و منابع آب در چین پرداختند .نتایج
مطالعه داللت بر افزایش معنيدار عامل فرسایندگي
باران در شمال شرقي و جنوب شرقي چین دارد،
بهطوري که شبیهسازيها نشان داد ،در طول دوره
آماري  2605-2633دو پارامتر دما و بارش و به تبع
آن قدرت فرسایندگي باران به میزان قابل توجهي
افزایش خواهد یافت .بررسي مقدار ،شدت و روند عامل
فرسایندگي در منطقه  Basilicataدر جنوب ایتالیا
بهمنظور مطالعه عواقب ناشي از تغییرات آب و هوایي
بر خاک که با مطالعه بر روي پنج ایستگاه و 143
واقعه بارندگي در طول پنج سال انجام شد ،نشان داد
که در نیمي از این ایستگاهها هیچگونه روند آماري
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وجود ندارد ،در حاليکه در مابقي  54ایستگاه روند
افزایشي و  52ایستگاه روند کاهشي را در فرسایندگي
باران فصلي و ساالنه نشان دادند .در تحقیقي دیگر در
چین  Zhangو همکاران ( )2656عامل فرسایندگي را
با استفاده از دادههاي مدلهاي  GCMو CLIGEN
محاسبه کردند .بدین منظور از مقدار بارندگي ساالنه،
شش مدل اقلیمي و سه سناریو انتشار گازهاي گلخانه-
اي مختلف استفاده نمودند .نتایج مطالعه آنها افزایش
مقدار عامل فرسایندگي باران در اواسط قرن  25و
هم چنین افزایش میزان فرسایندگي باران در بخش
شمالي چین را نسبت به بخش جنوبي آن نشان داد.
دستیابي به رابطه مناسب براي تعیین عامل
فرسایندگي باران با استفاده از دادههاي اقلیمي موجود
نیز در تحقیقات مختلف مورد توجه واقع شده است،
بهطوري که در تحقیق  Loو همکاران ( )5381براي
تعیین شاخص مناسب بهمنظور مدلسازي با شاخص
فرسایندگي  Whichmeierو  Smithاز دادههاي 33
ایستگاه در منطقه  Hawaiiاستفاده کردند که نتایج
مطالعه آنها منجر به یافتن معادله خطي بین بارندگي
روزانه ( )Pو شاخص فرسایندگي ( )Rبا ضریب تبیین
 6/83شدند .در تحقیق  Behzadfarو همکاران
( ،)2660به بررسي تغییرات زماني و مکاني
فرسایندگي و تعیین رابطه بین خصوصیات مختلف
بارندگي و فرسایندگي باران در مقاطع زماني ماهیانه،
فصلي و سالیانه به کمک آنالیز رگرسیوني بررسي شد.
نتایج تحلیل رگرسیوني موید ارتباط باالي فرسایندگي
با مقدار و حداکثر شدت  96دقیقهاي باران بود .در
نهایت مدل فرسایندگي بارش بر اساس میانگین
مقادیر باران براي منطقه محاسبه شد Lee .و Heo
( )2655نیز هشت متغیر بارندگي در  99ایستگاه را
طي دوره 26ساله در کره جنوبي مورد بررسي قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که عامل  Rبر اساس
بارش ساالنه براي پیشبیني بلندمدت مناسب مي-
باشد .در تحقیق مشابه  Bonillaو )2655( Vidal
مقدار  Rرا با استفاده از روش تجربي و بر اساس بارش
ساالنه محاسبه و عامل فرسایندگي را محاسبه کردند.
در این مطالعه میزان فرسایندگي باران با کارایي 6/88
پیشبیني شد .همچنین  Sadeghiو Tavangar
( )2651به توسعه مدلهاي ایستگاهي تخمین عامل
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فرسایندگي در سريهاي زماني مختلف پرداختند .در
این تحقیق از هفت شاخص مختلف مبتني بر دادههاي
سهلالوصول براي مدلسازي با عامل فرایندگي
 Whichmeierو  Smithاستفاده شد .نتایج تحقیق
نشان داد که شاخص  ،Rooseاز بین شاخصهاي مورد
بررسي براي مدلسازي با شاخص فرسایندگي ()R
مناسب ميباشد .طبق تحقیقات صورت گرفته و با
توجه به اهمیت نقش عامل فرسایندگي باران در مقدار
فرسایش خاک و تغییرپذیري مکاني آن در نقاط
مختلف ،الزم است که در تدوین استراتژيهاي کالن
حفاظت آب و خاک کشور به دور نماي اثر تغییر اقلیم
بر فرسایش در ایران نیز پرداخته شود ،به همین
منظور و با توجه به فقدان مطالعات مرتبط با اثر تغییر
اقلیم بر فرسایش خاک در کشور و باالخص تاثیر آن
بر عامل فرسایندگي ،این تحقیق به اثر تغییر اقلیم بر
فرسایندگي باران در دورههاي آتي در شمال ایران
بهعنوان یکي از قطبهاي مهم کشاورزي کشور
پرداخته است.
مواد و روشها
منطقه مطالعاتی و دادههاي مورد نیاز :منطقه مورد
مطالعه دامنه شمالي البرز و حاشیه جنوبي دریاي خزر
ميباشد که سه استان گلستان ،مازندران و گیالن
بهترتیب با مساحت حدود  24635 ،22666و54255
کیلومتر مربع را در بر ميگیرد .موقعیت منطقه و
ایستگاههاي مورد مطالعه در شکل  5ارائه شده است.
با توجه به اهمیت خاک و هدررفت آن و همچنین،
پیشبیني و پایش درازمدت شرایط آب و هوایي شمال
کشور و ارزیابي میزان تغییرات عامل فرسایندگي طي
سالهاي آینده ،این منطقه براي مطالعه انتخاب شد.
در مطالعات تغییر اقلیم ،نیاز به دادههاي دوره پایه
ميباشد .در این تحقیق بهمنظور هماهنگي در انتخاب
دوره پایه در مطالعات مختلف تغییر اقلیم و امکان
مقایسه آنها ،با در نظر گرفتن حداکثر همپوشاني
دادهها ،و در نظر گرفتن حداکثر همپوشاني دادهها و
امکان مقایسه با دورههاي آینده مورد پیشبیني
( ،)2655-2696 ،2641-2601 ،2686-2633دوره
آماري  5386-2666بهعنوان دوره پایه انتخاب شد.
متغیرهاي اقلیمي مورد نیاز در این تحقیق شامل
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سري زماني96ساله از دادههاي روزانه دماي حداقل،
دماي حداکثر ،بارش و تابش ميباشد ،همچنین ،آمار و
اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه عامل فرسایندگي،
شامل رگبارهاي ثبت شده بهوسیله باراننگارهاي
مستقر در ایستگاههاي سینوپتیک منطقه ميباشد.
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جهت تهیه اطالعات مربوط به عامل فرسایندگي ،با
مراجعه به اطلس منابع آب ایران و راهنماي همراه
فهرست ایستگاههاي سینوپتیک استخراج و دادههاي
بارندگي با گام زماني  56دقیقه مورد نیاز از سازمان
هواشناسي دریافت شد.

شکل  -1موقعیت ایستگاههاي مورد مطالعه در شمال کشور

که در آن R ،عامل فرسایندگي باران (مگاژول

تعیین شاخص فرسایش بارندگی ( :)Rعامل  Rیا
شاخص فرسایندگي باران در معادله جهاني فرسایش
خاک به انرژي جنبشي باران بستگي دارد و با حداکثر
شدت بارانهاي  96دقیقهاي همبستگي نزدیک نشان
ميدهد .انرژي جنبشي در این معادله با رابطه ()5
ارائه ميشود.
() 5
KE  210.3  89.7LogI
که در آن KE،انرژي جنبشي باران (ژول بر متر
مربع در سانتيمتر باران در هر گام زماني) و  Iشدت
بارندگي (سانتيمتر بر ساعت براي گامهاي زماني)
ميباشد ( Wishmeierو  .)5301 ،Smithدر نهایت
براي تعیین عامل فرسایندگي باران ( )Rاز طریق
رابطه ( )2استفاده شد.

n

میليمتر بر هکتار ساعت)،

30

()2

i 1

100

R

i 1

جنبشي رگبار (از گام زماني یک تا  I 30 ،( nحداکثر
شدت بارش  96دقیقهاي پیوسته (سانتيمتر بر
ساعت) ميباشد.
براي انتخاب بهترین رابطه رگرسیوني براي مدل-
سازي با شاخص فرسایندگي  Whichmeierو Smith
از خطاي نسبي ( 5(REمجذور میانگین مربعات خطا
 (RMSE)2و ضریب کارایي ) 9(CEطبق رابطههاي
( )9تا ( )1استفاده شد.
()9

n

EI

E

مجموع انرژي

()4

y y
RE  o e
yo
i 1
 ( yo  ye )2
RMSE  n
n

1

Relative Error
Root Mean Square Error
3
Coefficient of Efficiency
2
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() 1

1 i 1( y  y )2  1 i 1( y  ye )2

0
n 
n 0
CE  n n 0
i

1
1 ( y  y )2
n 
n 0 0

که در آن y ،مقدار مشاهداتي y 0 ،میانگین

0

مقدار مشاهداتي ye ،مقدار تخمیني RE ،خطاي
نسبي RMSE ،مجذور میانگین مربعات خطاCE ،
ضریب کارایي ميباشد.
مقادیر عامل فرسایندگي  Rبه روش Whichmeier
و  Smithدر مقیاس ساالنه با مقادیر بارش ساالنه براي
ایستگاههاي مورد مطالعه در محیط نرمافزار SPSS19
(روش رگرسیون) بررسي و روابط با آمارههاي ذکر
شده مورد ارزیابي قرار گرفتند .از رابطههاي بهدست
آمده بهمنظور استخراج عامل فرسایندگي در دورههاي
آتي در ایستگاههاي مورد مطالعه استفاده شد.
سناریوهاي اقلیمی در دورههاي آتی :در این
تحقیق از خروجي مدل  HadCM3تحت سناریوي
انتشار  A1Bمربوط به چهارمین گزارش ارزیابي
( IPCC )AR4استفاده شده است .علت استفاده از تنها
یک سناریو در تحقیق حاضر براي سادگي انجام تجزیه
و تحلیلهاي نتایج خروجي بوده و نیز بهدلیل
مقبولیت سناریوي انتشار  A1Bدر اکثر مطالعات از
این سناریو استفاده شد ( Steele-Dunneو همکاران،
2668؛  Serpaو همکاران2651 ،؛  Herrera-Pantojaو
.)2651 ،Hiscock
با توجه به قدرت تفکیک مکاني کم مدلهاي
 GCMدر این تحقیق با استفاده از روش ریزمقیاس
نمایي آماري ارایه شده در مدل  LARS-WGو
دادههاي  HadCM3استفاده شد .در مدل LARS-
 WGاز مولد آب و هواي تصادفي 5براي ایجاد
سناریوهاي اقلیمي ایستگاه استفاده ميشود .بعد از
واسنجي پارامترهاي ایستگاه بهوسیله دادههاي آب و
هواي مشاهداتي در آن ایستگاه ،توانایي شبیهسازي
سريهاي زماني آب و هوایي روزانه وجود
دارد ،LARS-WG .سريهاي زماني روزانه از دماي
حداقل ،دماي حداکثر ،بارندگي و تابش خورشید را
تولید ميکند .تولید سناریوهاي اقلیم روزانه بهوسیله
مدل  LARS-WGدر سه گام شامل واسنجي مدل
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( ،2)Site Analysisصحتسنجي مدل ( 9)QTestو
تولید دادههاي هواشناسي 4انجام شده است .در مرحله
اول دادههاي هواشناسي مشاهده شده براي تعیین
مشخصههاي آماري تحلیل شد .در مرحله دوم ،توانایي
مدل براي شبیهسازي اقلیم در ایستگاه منتخب تعیین
شد و در مرحله آخر دماي کمینه ،بیشینه ،بارش و
تابش براي آینده شبیهسازي شد ( Semenovو
 .)2662 ،Barrowسپس مدل  LARS-WGبراي
ایستگاههاي مورد مطالعه واسنجي و اجرا شد.
نتایج و بحث
اولین گام در بررسي اثرات تغییر اقلیم بر عناصر
مختلف ،سنجش توانایي مدل مورد استفاده در
شبیهسازي اقلیم ایستگاه مورد بررسي ميباشد .براي
این منظور  96سال دادههاي شبیهسازي شده دماي
حداقل ،دماي حداکثر ،بارندگي و تابش بهوسیله
پارامترهاي بهدست آمده در طي واسنجي مدل تولید
شد ،سپس مشخصههاي آماري دادههاي هواشناسي
(داده بارندگي ،حداکثر و حداقل دما) مشاهدهاي و
بازسازي شده براي تعیین وجود اختالف معنيدار از
طریق انجام آزمون کاي-اسکوئر تحلیل شد .بهعنوان
نمونه ،نتایج آزمون کاي-اسکوئر مربوط به مقایسه
توزیعهاي احتمال متغیرهاي بارندگي براي ایستگاه
انزلي در جدول  5ارائه شده است .محدوده قابل قبول
 p-valueبین صفر تا یک ميباشد.
از آنجایيکه همانطور که مالحظه ميشود،
مقادیر  p-valueهمگي در سطح معنيداري یک درصد
قابل قبول بوده و نتایج مربوط به واسنجي
مدل  LARS-WGبراي ایستگاه انزلي قابل قبول است.
این رویکرد براي سایر ایستگاههاي مورد مطالعه نیز
بررسي و نتایج براي آنها هم قابل قبول بوده است.
تعیین رابطه بین بارش ساالنه و شاخص  :Rبر
اساس مطالعات انجام شده ( Zhangو همکاران،
2656؛  )2665 ،Nearingدر بررسي اثر تغییر اقلیم بر
عامل فرسایندگي از دادههاي بارندگي ساالنه استفاده
شده است ،به همین منظور ،براي ایجاد یک رابطه
2

Calibration
Validation
4
Generator
3

Stochastic Weather Generation

1
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هر ایستگاه و مقادیر شاخص  Rمربوطه ،رابطه
رگرسیوني مناسب انتخاب شد .مقادیر عامل
فرسایندگي بر اساس روابط ارائه شده در جدول 9
محاسبه شد.

رگرسیوني بین دادههاي بارش ساالنه و شاخص  Rدر
هر ایستگاه ،ابتدا مقادیر شاخص  Rرا بر اساس
دادههاي پایه (دادههاي مشاهداتي بارندگي) محاسبه
شد (جدول  ،)2سپس با توجه به مقادیر بارش ساالنه

جدول  -1نتایج آزمون کاي-اسکور براي توزیعهاي احتمال دادههاي بارندگي مشاهده شده و بازسازي شده در ایستگاه انزلي بهوسیله مدل
LARS-WG

ماه

p-value

مقدار کاي اسکور

ژانوبه
فوریه
مارس
آوریل
مي
ژوئیه
جوالي
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

5/666
6/338
6/338
5/666
5/666
5/666
6/338
6/333
6/338
6/338
6/333
5/666

6/690
6/621
6/628
6/622
6/649
6/611
6/649
6/642
6/648
6/640
6/62
6/691

جدول  -2مقادیر عامل فرسایندگي باران ساالنه ( )Mj mm ha-1h-1در دوره پایه و ایستگاههاي مورد مطالعه
5385
5382
5389
5384
5381
5380
5382
5388
5383
5336
5335
5332
5339
5334
5331
5330
5332
5338
5333
2666
* بدون داده

انزلي

بابل

بابلسر

بهشهر

هشتپر

رشت

سنگده

کورکورسر

گرگان

2/12
53/14
3/16
50/25
9/50
58/00
52/48
2/63
50/58
9/25
8/66
0/94
0/06
1/41
8/46
52/64
2/60
8/22
50/26
8/02

9/56
9/39
2/48
0/28
6/61
3/28
4/1
9/2
2/16
6/20
3/8
9/69
6/3
0/93
6/20
4/3
56/23
0/2
9/05
5/64

8/36
1/46
9/86
1/22
4/96
2/49
2/62
1/26
3/24
4/26
5/43
4/22
0/28
9/62
4/29
0/28
9/32
4/34
51/61
4/88

9/68
4/16
2/15
9/95
6/15
4/61
56
5/50
2/46
5/02
2
5/42
2
5/86
2/85
8/33
2/14
8/32
52/56
2/22

6/38
25/66
2/55
0/69
22/66
23/66
28/66
55/66
3/63
4/46
93/41
21/03
50/03
5/63
53/86
22/66
3/66
2/86
51/66
2/22

56/98
52/66
55
59/48
55/65
55/34
54/66
52/66
55/29
55/66
54/66
50/66
59/26
55/66
52/01
54/66
4/93
8/65
25/21
54/66

1/03
21/06
1/09
3/30
2/89
9/26
52/38
1/99
2/65
9/20
56/66
0/29
9/01
4/43
2/44
2/38
1/85
6/44
2/62
2/82

55/64
50/92
59/29
50/58
52/13
51/62
9/31
52/35
5/09
2/45
56/59
4/00
1/32
2/68
59/89
29/24
50/92
25/95
5/91
55/86

8/25
1/44
0/95
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0/32
3/23
56/08
9/40
9/14
4/68
0/54
1/86
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مناسبترین روابط رگرسیوني بین بارندگي ساالنه
ایستگاهها و عامل فرسایندگي معادله جهاني فرسایش
خاک باتوجه به ضریب تبیین باالتر و آمارههاي ارزیابي
خطاي نسبي ،ضریب کارایي و مجذور میانگین مربعات
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خطا پایینتر تعیین شد ( Sadeghiو ،Tavangar
 .)2651بر اساس ضرایب عملکرد رابطهها را ميتوان
براي دورههاي آتي محاسبه کرد.

جدول  -3استخراج روابط بین بارندگي ساالنه و عامل فرسایندگي در ایستگاههاي مورد مطالعه
سطح معني داري

ضریب تبیین

خطاي نسبي

ضریب کارایي

مجذور میانگین مربعات خطا

ایستگاه
انزلي

R=0.005P1.15

6/665

6/02

40/59

6/04

2/32

بابل

R=0.01P-6.09

6

6/26

28/96

-6/65

4/48

بابلسر

R=0.01P-5.77

6

6/22

90/93

-6/24

2/23

بهشهر

R=0.02P-10.83

6/662

6/25

22/26

6/26

1/30

هشتپر

R=7.84×10-18P5.90

6/665

6/12

15/56

-6/01

2/90

رشت

R=0.009P+0.36

6

6/03

05/59

6/53

0/92

سنگده

R=0.02P-12.3

6/664

6/25

21/88

6/00

5/45

کورکورسر

R=0.02P+0.34

6

6/86

24/21

6/81

2/54

6/61

6/09

40/33

6/28

5/88

گرگان

رابطه

R=3.67P2.2

در روابط ارائه شده  Rعامل فرسایندگي باران )مگاژول میليمتر بر هکتار ساعت) و  Pمیزان بارندگي ساالنه (میليمتر) است.

شبیهسازي مقدار شاخص فرسایندگی باران در
دورههاي آتی :نتایج حاصل از تغییرات ساالنه عامل
فرسایندگي باران در دوره مشاهداتي و دورههاي آتي
بر اساس مدل  HadCM3و سناریوي  A1Bدر
ایستگاههاي مختلف در شکلهاي  2تا  4ارائه شده
است.
بر اساس نتایج ارائه شده در شکلهاي  2تا 4
عامل فرسایندگي در طول قرن اخیر در منطقه شمال
کشور در ایستگاههاي مورد مطالعه نسبت به دوره پایه
تغییراتي خواهد داشت .تغییر عامل فرسایندگي در
ایستگاههاي سنگده ،بابل ،کورکورسر ،انزلي ،بهشهر و
دوره  2655-2696ایستگاه گرگان بر اساس مدل
 HadCM3و سناریوي  A1Bمعنيدار و افزایشي است
و در ایستگاههاي بابلسر ،هشتپر ،رشت و گرگان در
دورههاي آینده مورد بررسي (دورههاي 2686-2633
و  )2641-2601کاهشي است.
نتایج نشان ميدهد که شرایط اقلیمي منطقه
شمال کشور در قرن  25متفاوت با شرایط فعلي
خواهد بود .دامنه تغییرات عامل فرسایندگي بین

 6/1تا ( 93/4مگاژول میليمتر بر هکتار ساعت) در
دورههاي گذشته متغیر بوده که بیشترین آن مربوط
به ایستگاه هشتپر در سال  5335و کمترین آن مربوط
به ایستگاه بابل در سال  5381ميباشد.
روابط رگرسیوني بین بارندگي ساالنه ایستگاهها و
عامل فرسایندگي معادله جهاني فرسایش خاک با
توجه به ضریب تبیین باالتر و آمارههاي ارزیابي نشان
داد که بارندگي ساالنه ميتواند شاخصي مناسب
بهمنظور مدلسازي با عامل فرسایندگي باشد ،که با
نتایج  Loو همکاران ( Bonilla ،)5381و Vidal
( Lee ،)2655و  Tombus ،)2655( Heoو همکاران
( )2652مبني بر استفاده از دادههاي بارندگي ساالنه
در تخمین عامل فرسایندگي معادله جهاني فرسایش
خاک مطابقت دارد .همچنین ،با تحقیق  Sadeghiو
 )2651( Tavangarمبتني بر استفاده از دادههاي
سهلالوصول بهمنظور برآورد عامل فرسایندگي هم-
خواني دارد .لذا ،ميتوان از این روابط براي تعیین
عامل فرسایندگي در دورههاي آینده و با استفاده از
خروجيهاي مدل  GCMاستفاده کرد.
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شکل  -2تغییرات ساالنه عامل فرسایندگي باران در دوره مشاهداتي و دورههاي آتي بر اساس مدل  HadCM3و سناریوي  A1Bدر
ایستگاههاي مختلف
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شکل  -3تغییرات ساالنه عامل فرسایندگي در دوره مشاهداتي و دورههاي آتي بر اساس مدل  HadCM3و سناریوي  A1Bدر ایستگاههاي
مختلف
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شکل  -4تغییرات ساالنه عامل فرسایندگي باران در دوره مشاهداتي و دورههاي آتي بر اساس مدل  HadCM3و سناریوي  A1Bدر ایستگاه
گرگان

عامل فرسایندگي در ایستگاههاي سنگده ،بابل،
کورکورسر ،انزلي ،بهشهر و دوره 2655-2696
ایستگاه گرگان بر اساس مدل  HadCM3و سناریوي
 A1Bافزایشي است که با نتایج تحقیقات Sauerborn
و همکاران ( Sun ،)5333و همکاران (Pruski ،)2662
و  Nearing ،)2662( Nearingو همکاران ( )2661و
 Zhangو همکاران ( )2656مبني بر افزایش عامل
فرسایندگي مطابقت دارد.
این تاثیر بهدنبال تغییر در شدت و انرژي رگبار در
منطقه مورد مطالعه بوده و با افزایش مقادیر
فرسایندگي در طول دورههاي آینده در منطقه شمال
کشور همراه خواهد بود .بر خالف ایستگاههاي ذکر
شده در باال ،تغییرات عامل فرسایندگي در ایستگاه-
هاي بابلسر ،هشتپر ،رشت و گرگان (دوره -2633
 2686و  )2641-2601در دورههاي آینده مورد
بررسي کاهشي است که با توجه به نتایج تحقیقات
مشابه مبني بر تغییرات متنوع مکاني عامل
فرسایندگي و همچنین ،تغییر عامل فرسایندگي در
مناطق مختلف جغرافیایي ) )2665 ،Nearingدور از
انتظار نیست و با تحقیق  Sadeghiو  Hazbaviدر سال

 2651مبني بر تغییر عامل فرسایندگي همخواني
دارد.
عامل فرسایندگي ممکن است بیشتر از آنچه که
مورد پیشبیني قرار گرفته است ،دچار تغییر شود .به-
علت اینکه مجموعه متغیرهاي اساسي و غیرخطي که
در پدیده تغییر اقلیم ظاهر ميشوند ،در ریزمقیاس
نمایي به صراحت گنجانده نشدهاند و پارامترهایي که
براي ریزمقیاسسازي آماري بهمنظور پیشبیني بارش
در آینده بهکار ميرود ( Sauerbornو همکاران،
 ،)5333همچنین ،روابط رگرسیوني استفاده شده در
سناریوهاي بارش بهطور کلي به عدم قطعیت منجر
ميشود که ميتوان بهعنوان یک توصیه بهمنظور بهبود
وضعیت فرسایندگي در منطقه در نظر گرفت
( .)2665 ،Nearingنتایج نشان ميدهد که شرایط
اقلیمي منطقه شمال کشور در قرن  25متفاوت با
شرایط فعلي خواهد بود که با نتایج صورت گرفته
توسط  Babaianو همکاران ( Kamal ،)2656و
 )2656( Massah Bavaniو  Ashrafو همکاران
( )2655در سایر مناطق کشور همخواني دارد.
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